
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL - Fórum dos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul – COREDES RS

Data: 13 de Dezembro de 2007, quinta-feira.
Horário: das 9  às 17h30min.
Local: Auditório do Instituto Geral de Perícias – 3º andar – Secretaria de Estado da Segurança 
Publica.

Lista de Presença: anexa.

Convocação: mensagem Ref. 252/2007.

Presidentes de COREDEs presentes (9): Paulo Afonso Frizzo (Fórum dos COREDES), Mariza 
Terezinha da Motta Christoff (COREDE Vale do Rio Pardo), Sergio Cardoso (COREDE Delta do 
Jacuí),  Delmar  Henrique  Backes  (COREDE  Paranhana  -  Encosta  Da  Serra),  Hugo  Marques 
Chimenes  (COREDE  Fronteira  Oeste),  Jaime  Schaumlöffel  (COREDE  Hortênsias),  Donato 
Laudelino da Rosa Neto (COREDE Sul) e Alessandro Dalla Santa Andrade (COREDE Campos de 
Cima  da  Serra),  Eugenio  Frizzo  (COREDE  Noroeste  Colonial),  Pedro  Luis  Büttenbender 
(COREDE Fronteira Noroeste).

COREDEs representados (6): Tais  Brenzink  (COREDE Rio  da Várzea),  José Antonio  Voltan 
Adamoli  (COREDE  Serra),  Carlos  A.  Martini  (COREDE  Vale  do  Taquari),  Daniela  Cardoso 
(COREDE  Vale  do  Rio  dos  Sinos),  Vilmar  Boff  (COREDE  Missões),  Favorino  do  Couto  Jr. 
(COREDE Campanha).
COREDEs  ausentes  (11): ALTO  DA  SERRA  DO  BOTUCARAÍ,  ALTO  JACUÍ,  CENTRAL, 
CENTRO SUL, LITORAL NORTE, MÉDIO ALTO URUGUAI, NORDESTE, NORTE, PRODUÇÃO, 
JACUI CENTRO e VALE DO CAÍ.

Outros  participantes:  Enio  Gilnei  Malheiros  (COREDE-NORC),  Valdir  Dallabrida  (Professor 
UNIJUÍ), Sergio Luiz Allebrandt (COREDE-NORC e Professor UNIJUÍ), Ângela Bacchieri Duarte 
(Conselho  Consultivo),  João  Olavo  Roses  (Conselho  Consultivo),  Alceu  Moreira  (Deputado 
Estadual),  Claudia Cristina  Wesendonck (Mestranda  UNIJUÍ),  Dieter Rugard  Siedenberg 
(Professor UNIJUÍ e UNISC), Marco Teixeira (FGV-SP) Fernando Guilherme Tenório (FGV-RJ), 
Hildebrando Santos (COREDE-FO).

1 - Apreciação da Ata da Assembléia Geral do dia 22/11/2007 -  O Presidente do Fórum, Paulo 
Afonso  Frizzo,  saudou  os  presentes,  justificando  a  não  apreciação  da  ata,   por  falta  de 
encaminhamento  em  tempo  hábil  pelo  2º  Secretário,  responsável  pela   secretaria  da  última 
assembléia. 
  
2 - Comunicações 

Eleições nos Coredes - O Presidente Frizzo anunciou a eleição da nova diretoria do COREDE 
Nordeste, que ficou assim constituída: Presidente - Ilton Nunes, reeleito; Vice-Presidente – João 
Carlos Arsego; Secretário -  Maria Stella Bertoncello; I° Tesoureiro – Ernane Ervino Pfüller; 2° 
Tesoureiro – Vilson  João Sasset  e  Secretário-Executivo  – Juliano  Favaretto.  Foi  comunicada, 
também, a nominata da nova Diretoria do COREDE Noroeste Colonial:   Presidente – Eugênio 
Frizzo; Vice-Presidente - Enio Gilnei Malheiros; Secretário -  Sérgio Luis Allebrandt; Tesoureiro – 
Rejane Luisa Richter e Secretária-Executiva – Rosana Beatriz Callai. O Presidente do COREDE 
Sul informou que a Assembléia Geral prorrogou o mandato da atual Diretoria até janeiro,  para que 
o processo eleitoral possa ser melhor preparado. O representante do COREDE Serra informou 
que foi eleito Presidente o reitor da UCS, Isidoro Zorzi, mas não foi entregue a nominata de toda a 
Diretoria.  Ainda,  foi  relatado  que  o  COREDE  Centro  Sul  atualmente  está  reformulando  seu 
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Estatuto e o COREDE Campanha está se reestruturando.

Participação  em  Congresso  - O  Professor  Dallabrida  comunicou  que,  em  razão  de  artigo 
publicado sobre os Conselhos Regionais  de Desenvolvimento do RS, foi  convidado para uma 
conferência no sul do Chile, oportunidade em que irá abordar a experiência dos COREDES.

Encontro com o Deputado Alceu Moreira – Sergio Cardoso, Presidente do COREDE Delta do 
Jacuí, informou sobre o encontro com o Deputado Alceu Moreira, futuro Presidente da Assembléia 
Legislativa, do qual participaram os coredianos Antonio Carlos Jordão, Luiz César Leite, Paulo 
Von  Mengden,  representando  o  Presidente  do COREDES RS,  Sergio  Cardoso  e  José  A.  V. 
Adamoli. Na ocasião, foi apresentada pelo Deputado Alceu uma proposta de gestão inovadora, 
cuja implantação é considerada um desafio. A proposta prevê um grupo de atores, COREDES, 
Prefeituras, Estado e União, além das Universidades. A proposta encontra-se no site do COREDE 
Delta do Jacuí e da própria Assembléia Legislativa. A idéia de criar um fórum, no início do novo 
período Legislativo, foi considerada muito boa. A proposta prevê inclusive oferecer aos COREDES 
infra-estrutura e logística. Exigirá uma reforma do parlamento e do regimento interno da casa. Os 
COREDES estão sendo chamados para um espaço estratégico importante, proposto pelo novo 
Presidente do Legislativo. Sobre o assunto, manifestou-se o corediano Adamoli: “Os conselhos ou 
lideram ou serão atropelados”. O documento entitulado “Sociedade Convergente”,  que apresenta 
a  proposta,  foi  encaminhado  aos  Presidentes  de  COREDES  via  e-mail.  Sugeriu,  ainda,  a 
designação de um Grupo de Trabalho que possa estudar o documento até 22 de janeiro de 2008. 
O GT ficou assim constituído: Sergio Cardoso, Neto Rosa, Adamoli e Ângela B. Duarte. 
Encaminhamento: O Dep. Alceu Moreira propõe-se a realizar  reuniões  por região funcional e, 
mesmo,  por COREDE, se for necessário,  para apresentação da proposta.

Novos COREDES – O Presidente Frizzo anunciou que foi publicado no Diário Oficial do dia 4 de 
dezembro de 2006 o Decreto nº. 45373, que designa o Grupo de Trabalho incumbido de realizar 
estudos e apresentar propostas sobre desmembramento, fusão e criação de Conselhos Regionais 
de Desenvolvimento. Pelo Fórum dos COREDES, a representação ficou assim constituída: Paulo 
Afonso Frizzo – titular; Mariza Terezinha da Motta Christoff – titular; Ilton Nunes dos Santos – 
titular; Paulo Roberto Oliveira Fernandes – suplente; Delmar Henrique Backes – suplente; Antonio 
Carlos  Jordão  –  suplente.  A  proposta  de  novos  critérios  continuará  em  discussão  para  ser 
encaminhada posteriormente ao Governo. Os processos atualmente em análise – Vale do Jaguari 
e Região Celeiro – serão avaliados à luz do decreto vigente. A análise e relatoria dos processos 
deveriam ser realizadas pelos COREDES, no entanto, o Coordenador do GT, Secretário Celso 
Bernardi, propôs que um processo fosse analisado pelo governo e o outro pelo COREDES RS. A 
proposta foi aceita pelo GT, ficando definido que o processo do Vale do Jaguari será analisado 
pelo  representante  da  Secretaria  do  Planejamento  e  Gestão  e   o  da  Região  Celeiro,  pelo 
corediano Ilton Nunes.
Encaminhamentos:  Foi  recomendada aos dois  relatores  uma visita  à  região  para  entrar  em 
contato com a realidade e, conseqüentemente, sentir melhor a intensidade, representatividade e 
qualidade da mobilização. Até o dia 19 de dezembro, deverá haver uma posição final sobre estes 
dois processos, bem como a respeito  do desmembramento do município de Sertão, do COREDE 
Produção, para o COREDE Norte.

Diagnóstico dos COREDES – Frizzo informou haver entrado em contato com Prof. Dietter, para 
saber sobre o andamento dos trabalhos e foi informado de que o Grupo de Trabalho prevê a 
apresentação do diagnóstico comparativo das 26 regiões coredianas, durante o Encontro Anual 
dos COREDES de 2008 ,  em Vacaria. O encontro deverá se realizar nos dias 13 e 14 – quinta  e 
sexta-feiras.

Encontro  Anual –  O  Grupo  de  Trabalho  responsável  pela  programação  do  Encontro  será 
integrado pelos coredianos  Caio Jordão, Alessandro, Adamoli e Frizzo. A logísticafica,  a cargo do 
Corede anfitrião, Alessandro, ajudado por Adamoli.

Participação Deputado Alceu Moreira – Com a chagada do Deputado Alceu Moreira, a reunião 
foi  interrompida,  para  que  ele  apresentasse  sua  proposta  de  reestruturação  da  Assembléia, 
entitulada  Sociedade  Convergente.  O assunto  foi  amplamente  debatido.  Sobre  a  proposta,  o 
Presidente Frizzo manifestou o desconforto de ver citados, em separado,  os segmentos que já 



fazem parte dos COREDES, mas destacou os avanços da proposta.

Audiência  Pública  sobre  Planejamento  Familiar  – Suspenso  o  primeiro  agendamento,  a 
audiência ficou programada para o dia 17/12/2007, às 9h,  na Assembléia Legislativa.
Encaminhamento: O Fórum dos COREDES será representado pelo corediano Adamoli.

3  –  Apresentação  e  posicionamento  a  respeito  da  proposta  de  Governança  Regional, 
elaborada pelo Fórum Temático sobre Desenvolvimento Regional da agenda 2020 – Adamoli 
e Ângela apresentaram o documento-proposta e fizeram relato sobre o andamento dos trabalhos. 
Seguiu-se ampla discussão, destacando-se a estranheza e preocupação manifestas em várias 
intervenções, com o fato de os Coredes não terem sido posicionados onde deveriam estar, na 
proposta do Fórum de Governança Regional. Adamoli e Ângela justificaram que não consideraram 
oportuno  insistir  em posicionar  os  coredes  na  coordenação  desse  Fórum e  que  isso  deverá 
acontecer  na  dinâmica  de  instalação  do  Fórum,  em cada  Região  Funcional.  No  decurso  do 
debate, ficou fortemente destacado que, na realidade, o processo enseja essa oportunidade, que 
poderá  se  constituir  em  ameaça  de  esvaziamento  daqueles  COREDES  que  não  agirem 
proativamente,  liderando  o  processo.  A inclusão,  na  pauta  desta  Assembléia,  da eleição  dos 
coordenadores das 9 regiões funcionais visou, explicitamente, prevenir essa ameaça. O processo 
de instalação do Fórum de Governança Regional terá início, experimentalmente, em três regiões 
funcionais: Sul, Noroeste Colonial e Serra.

4 – Eleição de Coordenadores das 9 Regiões Funcionais – Na seqüência do debate sobre o 
item anterior,  o Presidente Frizzo espôs a conveniência de cada Região Funcional  eleger um 
Coordenador,  para  que o  processo de integração avance,  especialmente  na oportunidade de 
instalação  do  Fórum  de  Governança  Regional,  assegurando  que  os  COREDES  assumam 
efetivamente  a liderança  do processo,  fortalecendo-se regionalmente.  Para  tanto,  interrompeu 
momentaneamente os trabalhos da Assembléia, para que cada RF procedesse à eleição de seu 
coordenador. Ao cabo de alguns minutos, os trabalhos foram retomados e cada RF informou o 
nome de seu coordenador eleito: RF 1 – Sergio Cardoso; RF 2 – a Presidente do COREDE Vale 
do  Rio  Pardo,  Mariza  Christoff,  informou  que  não  houve  entendimento  quanto  ao  nome  do 
Coordenador,  entre os dois Coredes,  e que a indicação será comunicada ao COREDES RS, nos 
próximos dias; RF 3 – José Antonio V. Adamoli;  RF 4 – ausente; RF 5 – ausente; RF 6 – à 
semelhança do ocorrido com a RF 2,  o representante do COREDE  Campanha comprometeu-se 
a informar, no dia seguinte, o nome do coordenador; RF 7 – Pedro Luis Bütenbender; RF 8 – 
ausente;RF 9 – ausente.  A seguir,  foi  apresentada e acatada pela Assembléia  proposição no 
sentido  de que  cada  RF indique  um representante  para  participar  do Fórum Temático  sobre 
Desenvolvimento Regional, da Agenda 2020, e outro para o GT que interagirá com a equipe do 
novo Presidente da Assembléia, especialmente no tocante à proposta “Sociedade Convergente”. 

5 – Apreciação da Proposta da Diretoria Executiva e GT de Avaliação do PPP/CP 2007-2008 
e sugestões de melhorias a serem encaminhadas à Comissão de Coordenação Geral da CP 
–  O Presidente Frizzo apresentou o documento-proposta, elaborado pelo GT/Diretoria Executiva, 
a  partir  da  sistematização  das  avaliações  encaminhadas  pelo  COREDES,  que  foi  sendo 
emendado ao longo do debate.
Encaminhamento: o documento será enriquecido com as contribuições resultantes dos debates e 
reapresentado para apreciação na Assembléia Geral do COREDES RS, de janeiro de 2008. 

6 – Assuntos Gerais – O Prof. Frizzo convidou o Prof. Dieter R. Siedenberg a apresentar, aos 
coredianos  participantes  da  Assembléia,  os  dois  Professores  que  o  acompanhavam  e  que 
estiveram presentes durante  parte dos trabalhos. O Prof. Dieter apresentou os Professores Marco 
Teixeira (FGV-SP) e Fernando Guilherme Tenório (FGV-RJ), que desenvolvem a pesquisa sobre 
“Políticas Públicas na Perspectiva da Desigualdade no Noroeste Colonial  Gaúcho”, juntamente 
com pesquisadores do Mestrado em Desenvolvimento, Gestão e Cidadania, da UNIJUÍ. Os três 
professores fizeram breve relato sobre seu trabalho, respondendo a indagações dos presentes. 

Nada mais havendo a tratar,  foi lavrada a presente Ata que vai assinada pelo Presidente e 
pela secretária do COREDES RS. 


